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"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (...)". Art. 1 de la Declaración Universal de los DD HH 
"Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets (...)". Art. 1 de la Declaració Universal dels DD HH 

Queixa 2100606 

Data d’inici 22/02/2021 

Promoguda 
per 

Matèria Urbanisme 

Assumpte 
Falta de resposta a al·legacions 
presentades sobre el Pla Especial 
del Cabanyal-Canyamelar 

Tràmit Informació de petició d'informe de 
resolució 

 

 
Distingida Sra., 
 
Ens posem novament en contacte amb vosté per comunicar-li que, amb aquesta mateixa data, hem dirigit a 
l'administració afectada en el seu expedient de queixa la Resolució que transcrivim a continuació:  
 
«D’acord amb el que estableix la Llei de la Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de desembre, del Síndic 
de Greuges, en el seu títol III, formulem la resolució següent: 
 
1 Relat de la tramitació de la queixa i antecedents 

Vora 1200 veïns i veïnes presentaren un document amb un total de catorze al·legacions sobre 
aspectes diversos de la versió preliminar del PEC. L’administració, però, no n’ha donat resposta 
degudament motivada, incomplint així la seua obligació de respondre raonadament.  
 
El dia 4 de juny de 2020 es va publicar al DOGV l’acord del Ple de l’Ajuntament de València del dia 
28 de maig de 2020, pel qual es va decidir, entre d’altres, “sotmetre a informació pública, pel 
termini de vint dies hàbils, les modificacions introduïdes en el Pla especial del Cabanyal- 
Canyamelar com a conseqüència del tràmit de consultes, informació i participació pública”.  
 
Durant aquest segon període d’exposició pública, la nostra associació va facilitar la presentació en 
temps i forma de més de 400 escrits d’al·legacions que tampoc han estat respostes de cap manera 
fins a la data actual  

 
En segon lloc, la interessada expressava la seua reclamació per les deficiències que considerava que 
s'havien produït en el procés de participació pública en l'elaboració del pla urbanístic de referència. 
 

 
Amb data 22 de febrer de 2021 es va presentar en aquesta institució un escrit signat per la Sra.           
                                en representació de l'associació veïnal ‘Cuidem Cabanyal-Canyamelar’, amb CIF 
02833135, que va ser registrat amb el número indicat més amunt. 
 
En el seu escrit inicial de queixa l'associació de referència exposava la seua reclamació «davant la manca 
de l’obligada resposta motivada per part de la Regidoria de Desenvolupament Urbà de l‘Ajuntament a les 
extenses al·legacions presentades per aquesta associació i centenars de veïns i veïnes del barri del 
Cabanyal-Canyamelar-Cap de França durant els dos terminis d’exposició pública del pla urbanístic 
anomenat Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC), a més d’altres greus deficiències del procés de 
participació del mateix veïnat al desenvolupament d’aquesta planificació urbanística».  
 
Segons relatava la interessada en el seu escrit de queixa: 
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En aquest sentit, la promotora de l'expedient exposava:  
 

[la] normativa no ha estat convenientment aplicada, o ha sigut directament vulnerada, en el cas del 
PEC. Malgrat que la documentació del Pla tracta de reflectir “una participación ciudadana extensa 
e intensa, con multitud de reuniones tanto de asambleas como de comisiones de trabajo”[4], tant el 
desenvolupament d’eixe procés participatiu, com la implementació dels seus consensos ha sigut 
clarament deficient. En el Document d’Al·legacions Col·lectives al PEC, del 2 d’abril de 2019 es 
recollien diverses crítiques a la forma en la qual aquest projecte ha tractat la participació ciutadana. 
Podem resumir-les a continuació.  
 
En la redacció i l’elaboració del PEC no es respectaren els espais de presa de decisió previstos pel 
procés de participació pública (detallats en el capítol 5 de la Memòria Informativa, pàgines 147 i 
155). Tot i que sí que es va donar una gran activitat participativa durant la fase prèvia, va quedar 
anul·lada durant la fase de redacció. Així, s’incompliren greument dos punts bàsics acordats en el 
procés: la jornada de taller i construcció col·lectiva d’estratègies no va ser realitzada; i no es va 
fomentar una continuïtat dels grups de treball plantejats durant la fase prèvia. En tot aquest procés, 
a més, es va mostrar una nul·la transparència i comunicació amb l’estructura de governança 
plantejada. 
 
(...) 
 
En una línia similar, tal com evidencia l'Annex 4 del PEC, no es va realitzar cap reunió des de la 
presentació del DIE (07/07/2017), i per tant el procés de participació va finalitzar abans del que 
estava previst, una vegada més, sense donar unes explicacions clares.  
 
Estes mancances produïren que alguns agents i entitats del barri no pogueren implicar-se i 
participar amb les seues aportacions en el Pla. Per tant, i en la pràctica, el procés de participació 
va quedar reduït a algunes reunions de convocatòria privada amb certs col·lectius que no 
representaven ni representen totes les visions i els parers d’un barri tan plural com el Cabanyal.  
 
Partint d’ací, s’ha de manifestar que en l’Informe de Modificacions de maig de 2020 no s’ha reflectit 
ninguna d’aquestes crítiques, i per tant s’ha mostrat una nul·la voluntat de millora en aquest sentit. 
 
Però no sols això, sinó que al llarg del procés de modificació del PEC que ha culminat en la nova 
exposició de maig de 2020 s’han donat més mostres d’utilització deficient de la participació 
ciutadana.  
 
La mateixa falta de resposta a les al·legacions, que comentem en la primera al·legació d’aquest 
document, és ja una important mostra de mancança de transparència i incorrecte plantejament 
participatiu.  
 
Però és que, a més, al llarg d’aquest període, multitud d’associacions de la zona han tractat 
d’establir una interlocució directa i coordinada amb l’ajuntament sobre el PEC, cosa que ha sigut 
ignorada. 
 
(...) 
 
Per tant, es demana a l’equip redactor que done una resposta clara quant a la creació de la taula 
d’associacions abans esmentada. I en cas que no es considere adequada, que es formule una 
alternativa per tal que aquesta última fase de desenvolupament del PEC siga realment participada 

 
Finalment, la interessada exposava, ja des del punt de vista del contingut del Pla Especial de Cabanyal-
Canyamelar, determinades consideracions sobre el seu contingut i els incompliments en els quals entenia 
que havia incorregut i que concretaven en els aspectes següents:  
 

a) Zones verdes i el canvi climàtic. 
b) Mesures insuficients per a evitar la turistificació del Cabanyal-Canyamelar. 
c) Rebuig a l'elevada pressió de nou habitatge en la façana marítima. 
d) Disconformitat amb la construcció d'un hotel de 15 plantes 
e) Mancança i inadequació d’equipaments públics 
f) Manca de concreció en relació amb mesures de gènere 
g) Excés d'altura de l'edificació. 
h) Conversió en zona de vianants i la pacificació dels carrers 
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Consideràrem que la queixa reunia els requisits exigits per la llei reguladora d'aquesta institució i fou 
admesa a tràmit. En aquest sentit, i a fi de contrastar l'escrit de queixa, sol·licitàrem informe a l'Ajuntament 
de València en data 11 de març de 2021. 
 
En la petició d'informe cursada sol·licitàrem a la referida Administració que, en particular, ens informara 
sobre els aspectes següents:  
 

- Estat de tramitació actual del Pla Especial Cabanyal-Canyamelar al qual fa referència la 
interessada, amb indicació expressa dels acords i les resolucions que, en la data d'emissió de 
l'informe, s'hagen adoptat en relació amb aquest. 
 

- Remissió d’un informe tècnic en el qual s'analitzen detalladament les diverses reclamacions 
formulades per l'associació autora de la queixa i, de manera especial, les relatives a la 
reclamació plantejada sobre la falta de resposta a les al·legacions presentades durant els 
períodes d'exposició pública, com també sobre les deficiències que s'hi al·leguen que s'han 
produït en el procés de participació pública en l'elaboració del citat pla urbanístic. 

 
 
Amb data 24 de març de 2021 va tenir entrada en el registre d'aquesta institució l'informe emés per 
l'Ajuntament de València, en el qual s'exposava:  
 

PRIMER.- L'Ajuntament Ple, en sessió de 31 de gener de 2019, va acordar iniciar el procés de 
consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades en el Pla Especial del 
Cabanyal-Canyamelar (d'ara en avant, PAC), i sotmetre'l a informació pública durant un termini de 
45 dies hàbils. 
 
SEGON.- Aquest acord es va comunicar als organismes, institucions i associacions interessats 
identificats en el procediment ambiental i es van publicar els corresponents anuncis en el DOGV 
núm.8481, de 7 de febrer de 2019, i en el diari Les Províncies de la mateixa data i en el Tauler 
d'edictes Municipal, posant la documentació a la disposició del públic en les dependències 
municipals i inserint-la en la pàgina web municipal, sol·licitant-se informes a les administracions 
sectorials competents per raó de la matèria, als serveis municipals les competències dels quals 
pogueren resultar afectades, i a OCOVAL a l'objecte que recaptarà i coordinarà els informes de les 
entitats subministradores dels serveis públics urbans que pogueren resultar afectats. 
 
TERCER.- Finalitzat el termini d'informació pública, es van presentar al·legacions al PAC 
Cabanyal-Canyamelar que són les relacionades en el certificat emés pel Secretari de l'Àrea I de 
l'Ajuntament de València el 29 d'octubre de 2019. 
 
QUART.- En data 24 de setembre de 2019, l'equip redactor del Pla va presentar Informe sobre 
l'estudi de les al·legacions i informes rebuts durant el període d'exposició pública, i el 12 de 
desembre de 2019 es va presentar un nou exemplar del Projecte del PAC Cabanyal-Canyamelar. 
 
CINQUÉ.- En data 24 de setembre de 2019, l'equip redactor del Pla va presentar Informe sobre 
l'estudi de les al·legacions i informes rebuts durant el període d'exposició pública, i el 12 de 
desembre de 2019 van presentar un nou exemplar del Projecte. 
 
SISÉ.- Amb data 28 de febrer de 2020, els tècnics de la Direcció General d'Ordenació Urbana van 
emetre informe sobre el resultat de l'exposició pública del Pla, que establia la necessitat de 
modificar o completar el Projecte presentat en determinats aspectes com a resultat de la 
consideració d'algunes d'al·legacions presentades, o per a atendre els requeriments 
d'administracions públiques així com d'alguns serveis municipals. D'aquest informe es va donar 
trasllat en la mateixa data a AUMSA a fi que el seu contingut fora tingut en compte en fases 
posteriors del Document. 
 
SETÉ.- Amb data 13 de maig de 2020 es presenta la nova documentació del PAC Cabanyal-
Canyamelar en la qual s'introdueixen les modificacions que es proposen per a un nou tràmit 
d'informació pública. Així mateix l'equip redactor ha presentat un informe en el qual es descriuen 
aquests canvis realitzats en la documentació del PAC Cabanyal-Canyamelar exposada al públic, 
deguts a l'acceptació total o parcial de les consideracions expressades en els informes de les 
administracions públiques i de serveis municipals i en les al·legacions formulades, així com els 
duts a terme a conseqüència de l'informe emés pels tècnics de la Direcció General d'Ordenació 
Urbana de 28 de febrer de 2020. 
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En aquest informe es classifiquen amb caràcter general les modificacions realitzades descrivint-se 
les modificacions dutes a terme dins de cadascun d'apartats, i identificant detallada i 
individualitzadament tant els informes, al·legacions, comunicacions, correccions d'errors o 
adaptacions per a millorar la comprensió que sustenten cadascun dels canvis, així com els 
documents del PAC Cabanyal-Canyamelar en el qual els mateixos es reflecteixen, i la relació de 
fitxes individualitzades del Catàleg de Proteccions que es modifiquen. 
 
Les modificacions de major transcendència realitzades en la documentació presentada, que 
conjuntament podrien qualificar-se com a canvi substancial de l'ordenació -dit amb totes les 
cauteles que mereix aquest concepte jurídic indeterminat-, perquè en realitat la nova documentació 
no suposa un canvi global en el model urbanístic adoptat pel document inicialment exposat al 
públic, es refereixen, en essència, als següents aspectes: 
 

- Revisió del Catàleg de Proteccions, que afecta tant les categories de protecció i als nivells 
d'intervenció inicialment previstos, com a la incorporació o exclusió d'alguns immobles. 
- Reducció d'altures en diverses zones de l'àmbit de l'àmbit del PAC. 
- Reestudi de les Unitats d'Execució previstes UE- 1 Doctor Lluch, UE-2 Mediterrani, UE-3 
Remunta”, UE-4 Fausto Elio, revisant l'àmbit, altures i els aprofitaments d'algunes d'elles, 
així com la seua ordenació detallada. 
- Supressió del *PAA-3 Benigànim. 
- Revisió puntual de les alineacions d'alguns carrers, així com de les altures edificables 
màximes previstes. 
- Revisió dels aspectes reguladors dels habitatges turístics. 
- Reestudi de l'ordenació en l'àmbit del PIN Piscines. 
- Remodelació del Passeig Marítim. 
- Reajustament de l'ordenació detallada a fi d'emfatitzar el nou Corredor Verd que recórrer à 
l'àmbit en sentit nord-sud. 
- Modificacions d'alguns aspectes de les NNUU i de la qualificació prevista en algunes 
parcel·les. 
- Aspectes relacionats amb la infraestructura verda i el canvi climàtic. 
- Consideració de les exigències derivades dels informes sectorials o de serveis municipals. 

 
HUITÉ.- En dates 14 i 20 de maig de 2020, per part de l'equip redactor es presenten dues 
correccions d'errors sobre la documentació presentada que afecten aspectes de la Memòria 
justificativa concernents a les condicions de gestió del PAA-3 Portuaris i al parc total de nous 
habitatges, a una correcció en el pla 8- B alineacions i altures que, per consegüent, corregeix els 
articles de les normes urbanístiques I.27, I.28, I.29, I.31 i I.32 que es refereixen al pla ja citat. 
 
NOVÉ.- La Junta de Govern Local, en sessió de 15 de maig de 2020, en la seua qualitat d'òrgan 
ambiental i territorial, en virtut del que es preveu en l'article 48 c) de la Llei 5/2014, d'Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP) i la delegació conferida per la 
Resolució d'Alcaldia núm. 69, de 5 de maig de 2016, va emetre informe determinant que les 
modificacions que es pretenen introduir en el Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar a 
conseqüència del tràmit de consultes i informació pública no tenen efectes significatius en el medi 
ambient i el territori, per la qual cosa procedeix el manteniment del procediment simplificat 
d'avaluació ambiental i territorial estratègic. Aquest acord va ser notificat a tots els al·legants de la 
primera exposició pública. 
 
DÈCIM.- Les modificacions introduïdes en el document del PAC del Cabanyal-Canyamelar a 
conseqüència de l'informe emés pels tècnics de la Direcció General d'Ordenació Urbanística de 28 
de febrer de 2020, es van sotmetre a una nova exposició pública acordada per l'Ajuntament Ple el 
28 de maig de 2020, publicant-se el corresponent anunci en el DOGV núm. 8827 de 4 de juny de 
2020, i en el diari Llevant de la mateixa data. 
 
ONZÉ.- Actualment, s'estan analitzant pels tècnics de la Direcció general d'Ordenació Urbana les 
al·legacions presentades en la segona exposició pública així com els informes emesos sobre 
aquest tema, juntament amb la documentació presentada per l'equip redactor. 
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DOTZÉ.- Al procediment d'aprovació d'aquest pla, li és aplicable l'article 63 de la Llei 5/2014,de 25 
de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, (d'ara en avant LOTUP), 
que disposa que els plans i programes es revisaran o modificaran pel procediment previst per a la 
seua aprovació, per la qual cosa, mentre no s'obtinga l'informe preceptiu i vinculant de la 
conselleria competent en matèria de cultura, no es pot adoptar l'acord plenari sobre l'estimació o 
desestimació d'al·legacions en els dos períodes d'informació pública, i d'aprovació provisional del 
document. Aquesta actuació és lògica, ja que, a l'ésser l'informe de la conselleria preceptiu i 
vinculant, si la mateixa informara en contra l'informe municipal d'al·legacions que s'emeta, pot 
conduir a oferira l'al·legant una informació contradictòria i errònia. La previsió municipal és que el 
mes de març se sol·licite l'indicat informe a l'administració autonòmica. 
 
TRETZÉ.- Segons l'art. 34.2 de la Llei 4/1998, d'11 de juny del Patrimoni Cultural Valencià, en 
afectar la modificació puntual a un immoble declarat Bé d’Interès Cultural, l'aprovació provisional 
haurà de comptar amb l'informe de la conselleria competent en matèria de cultura, que s'emetrà, 
en el termini màxim de 6 mesos, sobre la documentació que vaja a ser objecte d'aprovació 
provisional, i que tindrà caràcter vinculant'. 

 
Una vegada rebut l'informe, en vam donar trasllat a la persona promotora de la queixa a fi que, si ho 
considerava oportú, hi presentara escrit d'al·legacions, cosa que va fer en data 21 d'abril de 2021 i va 
ratificar íntegrament el seu escrit inicial. 
 
Transcorregut un període de temps suficient perquè s'hagueren emés els informes que havien sigut recollits, 
segons s'informava, per l'Administració d’altres organismes, en data 17/12/2021 ens vam dirigir novament a 
l'Ajuntament de València i li exposàrem: 
 

Com que ha transcorregut el període de temps indicat perquè s'haja sol·licitat i obtingut l'informe 
preceptiu i vinculant de la conselleria competent en matèria de cultura i, en conseqüència i segons 
s'exposava, s'hagen pogut analitzar i donar una resposta sobre l'acceptació o desestimació de les 
al·legacions presentades en els dos períodes d'informació pública, entre les quals es troben les de 
l'associació veïnal representada per la promotora de l'expedient de queixa, li sol·licitem que en el 
termini màxim de quinze dies ens remeta un nou informe en què ens comunique l'estat actual de 
tramitació del Pla Especial Cabanyal-Canyamelar al qual fa referència el present expedient, amb 
indicació expressa de tots els acords i resolucions que, en la data d'emissió de l'informe, s'hagen 
adoptat en relació amb aquest. 
 
En aquest sentit, ens haurà d’informar particularment de la resposta donada a les al·legacions 
presentades per l'associació promotora de l'expedient de queixa i, en cas que aquesta resposta no 
haguera tingut lloc, sobre les mesures adoptades per a mantenir informada l’associació de l'estat 
de tramitació de l'expedient i impulsar l'efectiva contestació a aquestes. 
 

En data 31/01/2022 tingué entrada en el registre d’aquesta institució l’informe emés per l’Ajuntament de 
València, en què s’exposava:  
 

Visto el escrito del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, de 3 de enero de 2022, solicitando 
ampliación de informe en relación con la queja nº 2100606 promovida por [la promotora del expediente], por el 
presente oficio se comunica lo siguiente: 
 

− El 29 de marzo de 2021 se solicitó informe preceptivo y vinculante a la Dirección General de Cultura y 
Patrimonio adscrita a la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. Tras algunas entrevistas con los 
técnicos de es Dirección General se ha trasladado que en breve emitirán informe, por lo que, cualquier 
aclaración al respecto deberán solicitarla a dicho organismo. 

 
− Una vez entregada por la sociedad municipal AUMSA el documento denominado “Estudio de 
Equipamientos Escolares”, el 20 de septiembre de 2021 se solicitó a la Consellería de Educación, 
Cultura y Deporte su informe al respecto sin que se haya emitido todavía, debiendo contactar con ese 
organismo para que amplíen la información. 

 
Por otra parte hay que reseñar que la reclamante presentó alegación en la primera información pública, que fue 
contestada el 26 de mayo de 2020, lo que se informa a los efectos oportunos. 

 
Rebut l'informe, en vam donar trasllat a la persona promotora de la queixa en data 18/02/2022 a fi que, si ho 
considerava oportú, hi presentara escrit d'al·legacions; no obstant això, i malgrat el temps transcorregut des 
de llavors, no tenim constància que aquest tràmit haja sigut verificat. 
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2 Fonamentació legal 
 
Arribats a aquest punt, i després de la detinguda lectura de l'escrit inicial de queixa, dels informes remesos 
per l'Administració i de les al·legacions presentades per la persona interessada, passem a resoldre la 
present queixa amb les dades que consten en l'expedient. 
 
L'objecte del present expedient de queixa, tal com va quedar definit en els nostres escrits d'admissió a tràmit 
i petició d'informe a l'Administració, està integrat per la reclamació formulada per la persona interessada per 
la demora que s’estava produint a l'hora d'obtenir una resposta expressa i motivada a les al·legacions 
presentades al Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar de la ciutat de València. 
 
De la lectura dels documents que integren l'expedient de queixa i, especialment, de l'informe remés per 
l'Ajuntament de València, es dedueix que la citada administració pública, dues vegades, va sotmetre el pla 
urbanístic de referència a un procés d'informació pública. 
 
En aquest sentit, expressa l'informe emés per l'Administració respecte del segon procés d'informació pública 
que «amb data 13 de maig de 2020 es presenta la nova documentació del PAC Cabanyal-Canyamelar en la 
qual s'introdueixen les modificacions que es proposen per a un nou tràmit d'informació pública (…) Les 
modificacions introduïdes en el document del PAC del Cabanyal-Canyamelar a conseqüència de l'informe 
emés pels tècnics de la Direcció General d'Ordenació Urbanística de 28 de febrer de 2020, es van sotmetre 
a una nova exposició pública acordada per l'Ajuntament Ple el 28 de maig de 2020, publicant-se el 
corresponent anunci en el DOGV núm. 8827 de 4 de juny de 2020, i en el diari Llevant de la mateixa data.». 
[sic] 
 
Consultat l'anunci publicat en DOGV de 4 de juny de 2020, observem que s’hi va exposar: 
  

El Ple de l'Ajuntament de València, en sessió realitzada el 28 de maig de 2020, va adoptar l'acord 
que en la seua part dispositiva diu el següent: 
 
«Primer. Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies hàbils, les modificacions introduïdes 
en el Pla especial del Cabanyal-Canyamelar com a conseqüència del tràmit de consultes, 
informació i participació pública (…)». 
 
Així mateix, l'Ajuntament de València assenyala en el primer informe emés, respecte de les 
al·legacions presentades en aquest procés d'informació pública (…)». 

 
Així mateix, l'Ajuntament de València assenyala en el primer informe emés, respecte de les al·legacions 
presentades en aquest procés d'informació pública que «actualment, s'estan analitzant pels tècnics de la 
Direcció General d'Ordenació Urbana les al·legacions presentades en la segona exposició pública així com 
els informes emesos sobre aquest tema, juntament amb la documentació presentada per l'equip redactor». 
 
En el segon dels informes emesos per l'Ajuntament de València el mes de gener de 2022 s'assenyala que 
«la reclamante presentó alegación en la primera información pública, que fue contestada el 26 de mayo de 
2020, lo que se informa a los efectos oportunos». 
 
En conseqüència, cap informació va oferir l'informe emés sobre la resposta donada a les al·legacions 
presentades, a pesar que, com s'ha exposat prèviament, el requerírem expressament perquè ens informara 
«de la resposta donada a les al·legacions presentades per l'associació promotora de l'expedient de queixa i, 
en cas que aquesta resposta no haguera tingut lloc, sobre les mesures adoptades per a mantenir informada 
l’associació de l'estat de tramitació de l'expedient i impulsar l'efectiva contestació a aquestes». 
 
Com s'ha pogut apreciar de la lectura dels informes emesos per l'Administració, la demora a oferir una 
resposta expressa i motivada a les al·legacions presentades respecte del pla urbanístic de referència es 
basa en la decisió municipal d'esperar a l'emissió de determinats informes, de caràcter preceptiu, per part 
d'altres administracions implicades. 
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En aquest sentit, es va exposar: 
 

(…) mentre no s'obtinga l'informe preceptiu i vinculant de la conselleria competent en matèria de 
cultura, no es pot adoptar l'acord plenari sobre l'estimació o desestimació d'al·legacions en els dos 
períodes d'informació pública, i d'aprovació provisional del document. Aquesta actuació és lògica, 
ja que, a l'ésser l'informe de la conselleria preceptiu i vinculant, si la mateixa informara en contra 
l'informe municipal d'al·legacions que s'emeta, pot conduir a oferira l'al·legant una informació 
contradictòria i errònia. La previsió municipal és que el mes de març se sol·licite l'indicat informe a 
l'administració autonòmica. 

 
És a dir, l'Ajuntament de València va justificar la demora que s’estava produint en l'emissió de la resposta a 
les al·legacions presentades en el procés d'informació pública en la conveniència, de cara a la claredat i 
simplificació del procediment, de diferir la resposta a un moment posterior a la recepció (i valoració) dels 
informes preceptius que s'havien de sol·licitar a la Conselleria competent en matèria de cultura i que 
aquesta havia d'emetre. 
 
Esperat el termini assenyalat per l'Administració per a sol·licitar aquests informes (mes de març de 2021) i 
obtenir una resposta, al mes de desembre de 2021 es va sol·licitar un nou informe, en el qual l'Administració 
local ens va indicar que les dates en què es van sol·licitar els informes ressenyats van ser el 29/03/2021 i el 
20/09/2021. 
 
En el parc informe remés no es van exposar quines havien sigut les decisions adoptades per a aconseguir 
l'impuls i resolució de l'expedient davant de la demora a rebre els informes sol·licitats ni, en conseqüència, la 
decisió adoptada respecte de l'emissió, per part de l'Ajuntament de València, d'una resposta a les 
al·legacions presentades en el procés d'informació pública convocat, hem de recordar-ho, al mes de juny de 
2020. 
 
Sobre aquest tema cal recordar que l'article 21 (Obligació de resoldre) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques és clar quan assenyala que 
«l'Administració està obligada a dictar resolució expressa i notificar-la en tots els procediments qualsevol 
que siga la seua forma d'iniciació». 
 
Així mateix, aquesta previsió ha de ser posada en connexió amb el que s'estableix en l'article 29 de la citada 
norma procedimental, quan assenyala que «els termes i terminis establits en aquesta o altres lleis obliguen 
les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques competents per a la tramitació dels 
assumptes, com també els interessats en aquests». 
 
Considerem que cal prendre en consideració, així mateix, que l'article 83 (Informació pública) d'aquesta llei 
procedimental és clar quan assenyala en el seu paràgraf tercer: 
 

La compareixença en el tràmit d'informació pública no atorga, per si mateixa, la condició d'interessat. No 
obstant això, els qui presenten al·legacions o observacions en aquest tràmit tenen dret a obtenir de 
l'Administració una resposta raonada, que podrà ser comuna per a totes aquelles al·legacions que plantegen 
qüestions substancialment iguals. 

 
Tot i no ser aquesta una qüestió que forme part de l'objecte del present expedient de queixa, ni que per tant 
haja de ser objecte del nostre actual pronunciament, observem que l'Administració va considerar raonable 
comptar amb uns informes que tenien la naturalesa de preceptius i vinculants i, amb això, determinants de 
les decisions que serien adoptades en la redacció del Pla de referència, abans d’emetre una resposta a les 
al·legacions formulades en el procés d'informació pública. 
 
No obstant això, analitzada la qüestió, no sembla raonable que l'obtenció d'aquests informes haja demorat 
durant un període de temps tan ampli, tant l'emissió d'aquestes respostes, com l'impuls, la tramitació i 
l’adopció d'una resolució definitiva respecte del Pla urbanístic al qual fa referència el present expedient de 
queixa. 
 
En primer lloc, perquè aquests informes van ser sol·licitats en dates sensiblement posteriors a la finalització 
del període d'informació pública (el segon dels informes sol·licitats, més enllà d'un any). 
 
En segon lloc, perquè la falta d'emissió dels informes al·ludits no constitueix una justificació total perquè el 
procediment haja romàs paralitzat i no haja rebut l’impuls necessari, ni s'hagen adoptat els acords i les 
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resolucions que marca la legislació; entre aquests, i bastant rellevant, l'emissió d'una resposta expressa i 
motivada a les al·legacions presentades en un procés qualificat per la mateixa Administració d'informació 
pública. 
 
Com aquesta institució ha exposat en anteriors resolucions (per totes, pot consultar-se la resolució de 
consideracions emesa en l'expedient de queixa 2101635), la falta d'emissió d'un informe preceptiu per part 
d'una altra administració pública no pot constituir una justificació total per a no tramitar un procediment i 
efectuar la seua resolució final per part de l'administració responsable de la seua gestió. 
 
En aquest sentit, cal recordar que l'article 22.1 d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques prescriu que el termini per a resoldre un expedient 
podrà suspendre's quan calga recollir un informe preceptiu d'una altra administració. 
 
No obstant això, el precepte és, així mateix, clar quan indica que «aquest termini de suspensió no podrà 
excedir en cap cas els tres mesos. En cas de no rebre's l'informe en el termini indicat, prosseguirà el 
procediment». 
 
Així mateix, hem de tenir en compte que l'article 80 (Emissió d'informes) de la citada llei procedimental 
estableix: 
 

3. Si l’informe no s’emet en el termini assenyalat, i sense perjudici de la responsabilitat en què 
incórrega el responsable de la demora, es podran prosseguir les actuacions excepte quan es tracte 
d'un informe preceptiu, i en aquest cas es podrà suspendre el transcurs del termini màxim legal per 
a resoldre el procediment en els termes establits en la lletra d) de l'apartat 1 de l'article 22. 
 
4. Si l'informe haguera de ser emés per una administració pública diferent de la que tramita el 
procediment amb vista a expressar el punt de vista corresponent a les seues competències 
respectives, i transcorreguera el termini sense que aquell s'haguera emés, es podran prosseguir 
les actuacions. 
 
L'informe emés fora de termini podrà no ser tingut en compte en adoptar la corresponent resolució.  

 
Així les coses, hem de considerar que la falta de recepció d'informes que es qualifiquen com preceptius no 
eximeix l'administració responsable de la gestió d'un expedient del seu deure d'impulsar la seua tramitació  i 
resoldre'l. Això es deriva de la previsió de l'article 22 de la Llei 39/2015, que quan decideix sobre la qüestió 
és clar quan assenyala que el termini de suspensió del procediment que es pot acordar per a esperar la 
recepció d'informes preceptius no pot excedir els tres mesos i que, transcorregut aquest termini, s'ha de 
continuar amb la tramitació del procediment, fins a aconseguir la seua resolució (cal notar el caràcter 
imperatiu emprat pel precepte: ha de prosseguir el procediment). 
 
La necessitat d’impulsar l'expedient, entenem, afecta significativament les resolucions de les al·legacions 
presentades en un procés d'informació pública convocat i finalitzat amb molta anterioritat, que constitueix un 
tràmit separat i independent a la recepció dels informes sol·licitats. La raonabilitat de diferir la resposta a 
aquestes al·legacions a l'obtenció de l'informe sol·licitat a la Conselleria competent en matèria de cultura 
decau a mesura que transcorre el temps a rebre'l. 
 
Sol·licitat l'informe a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport al setembre de 2021 i transcorregut el 
termini establit per a la seua emissió, o rebut aquest després de la seua emissió, entenem que no existeix 
justificació per a demorar les respostes a les al·legacions presentades en un procés d'informació pública 
que va ser convocat al mes de juny de 2020. 
 
En aquest sentit, recordem que l'article 9.2 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana reconeix 
que «tots els ciutadans tenen dret que les administracions públiques de la Generalitat tracten els seus 
assumptes de manera equitativa i imparcial i en un termini raonable». 
 
En relació amb aquesta qüestió, ha de tenir-se en compte que l'article 8 del nostre Estatut d'Autonomia 
(norma institucional bàsica de la nostra Comunitat Autònoma) assenyala que «els valencians i valencianes, 
en la seua condició de ciutadans espanyols i europeus, són titulars dels drets, deures i llibertats reconeguts 
en la Constitució Espanyola i en l'ordenament de la Unió Europea (…)», i indica que «els poders públics 
valencians estan vinculats per aquests drets i llibertats i han de vetlar per la seua protecció i respecte, com 
també pel compliment dels deures».  
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Al seu torn, l'article 41 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (Dret a la bona administració) 
estableix que «tota persona té dret que les institucions, els òrgans i els organismes de la Unió tracten els 
seus assumptes imparcialment i equitativament i dins d'un termini raonable». 
 
La vigència de les disposicions analitzades considerem que imposa a les administracions un plus 
d'exigència a l'hora d'abordar l'anàlisi dels escrits que els dirigisquen els ciutadans i donar-los resposta en 
un termini raonable, en el marc del dret a una bona administració. 
 
Tal com ha exposat el Tribunal Suprem en la seua Sentència 1667/2020, de 3 de desembre, «el principi a la 
bona administració (..), gràcies al que s'estableix en l'article 41 de la Carta dels Drets Fonamentals de la 
Unió Europea, ha adquirit el rang de dret fonamental en l'àmbit de la Unió, i ha sigut qualificat per algun 
sector doctrinal com un dels drets fonamentals de nova generació (…)». 
 
Aquest dret a una bona administració es conforma, així, com un dret bàsic i essencial de la ciutadania 
valenciana, que s'integra, com a mínim, pels drets de la persona al fet que les administracions públiques 
atenguen en un termini raonable les peticions que aquesta els formule, i li donen una resposta expressa i 
motivada a aquestes, de manera que el ciutadà puga conéixer en tot moment quina és la posició de 
l'administració concernida respecte del seu problema, per a, en cas de discrepància, poder exercir les 
accions de defensa dels seus drets que considere més adequades. 
 
 
3 Consideracions a l’Administració 
 
En virtut de tot el que antecedeix, i ateses les consideracions exposades per a la defensa i l’efectivitat dels 
drets i llibertats compresos en el títol I de la Constitució i en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, de conformitat amb el que es disposa en l'art. 29.1 de la Llei 11/1988, de 26 de desembre, 
aplicable a aquest procediment de queixa, considerem oportú RECOMANAR a l'Ajuntament de València 
que, en situacions com analitzada, extreme les actuacions perquè els procediments d'informació pública 
siguen tramitats i resolts en un termini raonable, i oferisca a les persones que hi participen una resposta 
expressa i raonada. 
 
En aquest sentit, RECOMANEM a l'Ajuntament de València que, si no ho ha fet ja, done una resposta 
expressa i motivada a les al·legacions presentades en el procés d'informació pública convocat, i notifique la 
resposta que s'adopte. 
 
Finalment, RECOMANEM a l'Ajuntament de València que, atés el període de temps que acumula la seua 
gestió, adopte totes les mesures que resulten necessàries per a impulsar la tramitació i adopció d'una 
decisió final ꟷen el sentit que corresponga d’acord amb el dret, i conformement amb les facultats de gestió i 
autoorganització que li corresponen en l'àmbit urbanísticꟷ del procediment d'elaboració i eventual aprovació 
del Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar. 
 
Cosa que se li comunica perquè, en el termini màxim d'un mes, ens informe si accepta aquesta 
recomanació o, si s’escau, ens manifeste les raons que considere per a no acceptar-la, i això, d'acord amb 
allò previst en l'art. 29 de la Llei 11/1988, reguladora d'aquesta institució. 
 
Aquesta resolució es publicarà en la pàgina web del Síndic de Greuges.» 
 
Tan prompte com rebem contestació a la nostra recomanació li ho farem saber. 
 
Atentament, 
 

 
Ángel Luna González 
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 


